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RESUMO 

 

O avanço do crescimento populacional, juntamente com outros fatores socioeconômicos, leva 

a uma exploração crescente dos recursos energéticos. A energia nuclear é uma boa alternativa, 

porque é uma forma direta de obtenção de eletricidade em larga escala, gerando baixo 

impacto ambiental. Atualmente, os reatores avançados estão sendo desenvolvidos, buscando 

maior segurança, melhor desempenho e menor impacto ambiental. Modelos de reatores 

devem seguir várias etapas e testes numerosos antes de um projeto concebível poder ser 

certificado. Nesse sentido, as ferramentas computacionais tornaram-se indispensáveis na 

elaboração desses projetos. Assim, este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de uma 

ferramenta computacional de simulação dinâmica para análise termoidráulica através do 

acoplamento de dois códigos computacionais para avaliar a influência de transientes causados 

por variações de pressão e fluxo de massa na região do circuito primário entre o núcleo e o 

pressurizador. Os resultados mostraram que o instrumento dinâmico, obtido através do 

acoplamento dos códigos, gerou respostas satisfatórias dentro das limitações do modelo, 

preservando os fenômenos mais importantes no processo. 

 

Palavras-chave: Reatores Avançados, Simulação Dinâmica, Circuito Primário, 

Pressurizador. 
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ABSTRACT 

 

The advance of population growth, together with other socioeconomic factors, leads to an 

increasingly exploitation of the energy resources. Nuclear power is a good alternative because 

it is a direct way of obtaining electricity on a large scale, generating a low environmental 

impact. Currently, advanced reactors are being developed, seeking for enhanced safety, better 

performance and lower environmental impacts. Reactor designs must follow several steps and 

numerous tests before a conceivable project can be certified. In this sense, computational tools 

become indispensable in the preparation of such projects. Thus, this study aimed at the 

development of a computational tool for dynamics simulation for thermal-hydraulic analysis 

by coupling two computer codes to evaluate the influence of transients caused by pressure 

variations and flow surges in the region of the primary circuit between the core and the 

pressurizer. The results showed that the dynamic tool, obtained through the coupling of the 

codes, generated satisfactory responses within model limitations, preserving the most 

important phenomena in the process. 

 

Keywords: Advanced Reactors, Dynamic Simulation, Primary Circuit, Pressurizer. 
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1 INTRODUÇÃO          

 

O avanço do crescimento populacional, aliado a outros fatores socioeconômicos, induz 

à exploração, cada vez maior, de matrizes energéticas. Nesse âmbito, surge a necessidade de 

se buscar fontes energéticas que sejam menos “agressivas” ao meio ambiente. A energia 

nuclear é uma boa alternativa, pois constitui uma das formas de se obter energia elétrica em 

larga escala, gerando baixo impacto ambiental. 

A limitação de recursos hídricos, de combustíveis “fósseis”, como o petróleo e o 

carvão mineral, próximos aos principais centros consumidores, dificuldades para o 

licenciamento ambiental para aproveitamento de recursos energéticos remanescentes e o 

constante crescimento da demanda de energia sugerem o desenvolvimento de fontes 

alternativas.   

A participação da energia nuclear na geração de energia elétrica é fundamental na 

medida em que contribui para a melhoria na qualidade de vida da população e para o 

desenvolvimento econômico de um país. Nesse sentido, o futuro da energia nuclear depende 

do desenvolvimento de novos reatores que satisfaçam, principalmente, os requisitos de 

segurança, tendo em vista que esse é um dos fatores que mais oferece resistência à expansão 

de fontes nucleares de energia. 

O desenvolvimento e a construção de novas usinas, nucleares objetivando a geração de 

eletricidade, enfrentam muitos desafios neste século XXI devido aos níveis de 

conscientização e de exigências da sociedade, principalmente no que se refere ao meio 

ambiente e à segurança. No caso da tecnologia nuclear, os requisitos para o meio ambiente e a 

segurança englobam, também, as questões relativas aos rejeitos e à resistência à proliferação. 

Necessita-se, portanto, buscar alternativas através de novos projetos que estejam em 

consonância com as demandas da sociedade. 

Segundo Perrotta (1999), projetos de novos reatores buscam uma evolução dos 

conceitos básicos de segurança ativa (antigos projetos) para conceitos em que segurança 

passiva e características de segurança inerente são extremamente utilizados.  

Outro desafio que se apresenta para a implantação de novas usinas é a questão da 

competitividade econômica dos novos projetos num contexto de liberalização e 

desregulamentação dos mercados de eletricidade, em que os investimentos são feitos 

preferencialmente pelo setor privado, que requer um tempo de retorno do investimento bem 

mais curto que os antigamente praticados (ARONNE, 2009). 
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Com base nisso, várias iniciativas têm sido feitas para estudar a viabilidade de novos 

reatores que satisfaçam os requisitos exigidos pelos tempos atuais. O Brasil participou de duas 

dessas iniciativas, uma liderada pela Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA 

conhecida como INPRO - International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel 

Cycles que, após definir um conjunto de indicadores, está aplicando-o a alguns projetos de 

reatores inovativos; e a segunda iniciativa, liderada pelo Departamento de Energia (DOE) dos 

Estados Unidos e conhecida como Generation IV. A iniciativa Generation IV foi consolidada 

na forma de um fórum que contou com a participação de nove outros países: Argentina, 

Brasil, Canadá, França, Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Suíça e Inglaterra e ficou 

conhecido pela sigla GIF – Generation IV International Forum. 

Os projetos inovativos em proposição no INPRO e no GIF devem estar disponíveis 

somente após 2030. Considerando os fatores apresentados, observam-se várias iniciativas 

direcionadas à definição dos critérios básicos necessários para novos projetos e também ações 

para identificar aqueles projetos que têm potencial de viabilização no médio 

(aproximadamente 15 anos) e no longo prazo. Dentro desse grupo, conhecido como NTD – 

Near Term Deployment, encontra-se o conceito do reator IRIS – International Reactor 

Innovative & Secure, que está sendo desenvolvido por um consórcio de 19 instituições de 

nove países liderado pela Westinghouse (WESTINGHOUSE, 2003).  

O Brasil participa desse projeto através da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da 

NUCLEP. O IRIS, que visa a atender os requisitos básicos para reatores da Geração IV, 

inovando com a filosofia “safety-by-design”, conforme é descrito por Carelli et al. (2004) e 

Barroso et al. (2003), é, na atualidade, uma das melhores concepções,  fisicamente plausíveis, 

de como se implementar um reator inerentemente seguro.  

Diversos fatores podem contribuir para melhorar a segurança, diminuir os riscos 

econômicos e melhorar o desempenho desse e de outros reatores em operação. Como 

exemplos, há a oferta de sistemas de interface homem-máquina (SIHM) avançados, o 

desenvolvimento de instrumentação confiável e avançada, o aperfeiçoamento de modelos para 

análise de transientes e acidentes e o estudo detalhado da operação e controle de geradores de 

vapor helicoidais.  

Todos esses estudos estão sendo desenvolvidos pelos diversos Institutos de Pesquisa 

do Setor Nuclear no Brasil, em parceria com a Westinghouse, o Laboratório de Oak Ridge e 

inúmeros participantes do consórcio internacional que desenvolvem o IRIS. Nesse âmbito, o 

presente trabalho teve como foco principal o desenvolvimento de uma ferramenta 
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computacional de análise termoidráulica, através do acoplamento de dois códigos 

computacionais, para avaliar a influência de transitórios causados por variações de pressão e 

taxa de surto na região do circuito primário compreendida entre o núcleo e o pressurizador.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Reatores de Quarta Geração são projetos, ainda na fase conceitual, que têm como 

objetivos atender aos requisitos e metas do GIF, em 2001. Nesse fórum foram definidas 

quatro áreas de desenvolvimento tecnológico, listadas abaixo, indicando suas aspirações: 

� Segurança e confiabilidade: aumentar o uso do aspecto de segurança inerente, projeto 

robusto, e aspectos de segurança transparente, além de aumentar a confiança da 

população; 

� Resistência à proliferação e proteção física: melhorar a resistência à proliferação, além 

de aumentar a proteção física contra terrorismo; 

� Sustentabilidade: reciclar o combustível usado e converter o U238 em um novo 

combustível; ter um impacto positivo no ambiente através da suspensão de energia 

poluente; 

� Economia: ter um ciclo de vida econômico e redução no custo da geração de energia; 

reduzir os riscos econômicos dos projetos nucleares; permitir a produção de 

hidrogênio, água potável e outros produtos de energia. 

 

Os reatores de quarta geração podem estar disponíveis comercialmente em 2030, e tem 

como representantes principais: 

 

• VHTR (Very-High-Temperature Reactor) 

 

Este tipo de reator utiliza grafite como moderador, tendo sido projetado para trabalhar 

a temperaturas de 1000°C e refrigerado a gás. O seu núcleo pode ser composto por um bloco 

prismático ou granular. 

 

• SCWR (Supercritical water reactor) 

 

É um protótipo que utiliza como fluido refrigerante a água leve superaquecida 

altamente pressurizada. Apresenta alto rendimento térmico, por volta de 45% contra 33% da 

maioria dos LWRs, e planta bastante simplificada. 
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• MSR (Molten Salt Reactor)  

 

É um tipo de reator refrigerado a sal fundido, apresentando como principais vantagens: 

ser inerentemente seguro, combustível utilizado bastante abundante (tório), baixa produção de 

lixos radioativos por Terajoule de energia fornecida, ótima eficiência termodinâmica das 

turbinas (Ciclo de Brayton). 

 

• GT-MHR (Gas Turbine-Modular Helium Reactor) 

 

Tem características passivas de segurança e é refrigerado a gás (hélio), o que elimina a 

necessidade de gerar vapor para produzir eletricidade. O resultado é um ciclo de energia 

simplificado, com elevada eficiência, confiabilidade e baixo custo. A eficiência térmica é 

aumentada em 50% em relação às plantas convencionais. 

 

No caso do IRIS, têm-se um reator a água leve (LWR), que incorpora uma engenharia 

avançada para aumentar a segurança e reduzir custos operacionais. Seu projeto é um 

aperfeiçoamento dos PWRs de terceira geração, mas apresentando características de reatores 

de quarta geração. Desse modo, é muitas vezes classificado como sendo da geração III+. 

 

2.1 IRIS – INTERNATIONAL REACTOR INNOVATIVE AND SEC URE 

 

O IRIS procura atender aos desafios propostos anteriormente. O conceito básico 

proposto para alcançar essas melhorias é o de um reator integral (Figura 1) a água 

pressurizada, com uma potência de 335MW elétricos. Esse projeto vem sendo desenvolvido 

através de um consórcio entre várias organizações lideradas pela Companhia Westinghouse 

Electric, desde 1999.  

Tal projeto visa a ser inserido no mercado para usinas de médio e grande porte, com 

suas configurações multimodulares. Ele vem utilizando, ao máximo, a extensa experiência 

acumulada na tecnologia de reatores resfriados a água leve (LWR), inovando na sua 

configuração de forma a aumentar a segurança, eliminando ou minimizando a possibilidade 

de ocorrência de uma série de acidentes. 

Essa nova tecnologia traz uma série de benefícios oriundos dessa configuração integral 

(SILVA, 2008): 
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� Os possíveis danos no vaso do reator são praticamente nulos; 

� Programas de vigilância do vaso são dispensados; 

� Redução da blindagem biológica; 

� O vaso do reator é usado como proteção para os componentes internos irradiados. 

 

 

Figura 1: Vaso de pressão do IRIS 

 

O IRIS possui um amplo espaço acima do núcleo. Com esse espaço, é possível contar 

com um estoque adequado de água em casos de acidentes de perda de refrigerante (LOCAs) 

de baixa e média intensidade, ao invés de depender de um sistema de injeção. O estoque de 

água ainda possui a finalidade de servir como trocador de calor em eventos de aquecimento 

excessivo. Essa é outra característica importante do IRIS, que não é encontrada em PWRs 

tradicionais (WESTINGHOUSE, 2003).  

Com as dimensões reduzidas devido à configuração integral (esse arranjo integral 

elimina os componentes individuais e as conexões entre eles por meio de tubulações, isso 
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também reduz a possibilidade de ocorrência de LOCAs), aliadas à geometria esférica, o 

sistema de contenção do IRIS possui uma capacidade de suportar pressões três vezes maiores 

do que as dos sistemas convencionais cilíndricos (PWR) quando se utiliza a mesma espessura 

de metal. A Figura 2 (CARELLI et al., 2004) mostra que, no interior do sistema de contenção, 

encontra-se um tanque de supressão de pressão que, estando acima do vaso do reator, fornece 

água por ação gravitacional. A cavidade de inundação, também no interior do sistema de 

contenção, garante que a seção inferior do vaso do reator (local onde se encontra o núcleo) 

esteja preenchida com água em caso de acidentes.  

O vaso de pressão do IRIS, quando comparado ao de um PWR comum, é maior. 

Entretanto, as dimensões do sistema de contenção do IRIS correspondem apenas a uma fração 

das dos PWRs tradicionais, e a consequência imediata é a redução do tamanho global da 

instalação (WESTINGHOUSE, 2003). 

 

 

 

Figura 2: Vaso de contenção do IRIS 

 

Como já foi citado, o projeto do IRIS provém de uma longa experiência em reatores 

do tipo PWR. Utiliza também aspectos de segurança passiva, iniciada pela Westinghouse no 

projeto da construção do reator AP600 e do AP1000. O uso de sistemas passivos de segurança 
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fornece melhorias como: simplificação da instalação, segurança, confiabilidade, e proteção de 

investimento. 

 

2.1.1 COMPONENTES PRINCIPAIS DO IRIS  

 

2.1.1.1 SISTEMA PRIMÁRIO  

 

Conforme documento emitido pela Westinghouse (WESTINGHOUSE, 2003), o 

sistema primário do IRIS consiste em oito bombas de refrigeração do reator, oito geradores de 

vapor de tubos helicoidais e um pressurizador, localizado na parte superior do vaso de pressão 

(Figura 1). Ele engloba, ainda, o mecanismo de acionamento das barras de controle e uma 

blindagem do núcleo composta por um refletor de aço que melhora a economia de nêutrons e 

reduz a fluência dos mesmos no vaso de pressão do reator.  

Outro fator interessante é que esse arranjo integral elimina os componentes individuais 

e as conexões entre eles por meio de tubulações, resultando em uma configuração compacta e 

mais econômica.  

O núcleo e os elementos combustíveis de UO2 do IRIS, embora similares aos do 

projeto convencional da Westinghouse, apresentam uma configuração que resulta em uma 

baixa densidade de potência, com repercussão favorável sobre a margem térmica. Isso 

possibilita uma maior flexibilização operacional, permite ciclos do combustível de maior 

duração e maiores fatores globais de capacidade da central. O controle de reatividade é 

realizado através de absorvedores queimáveis sólidos, barras de controle e do uso de uma 

quantidade limitada de boro solúvel no refrigerante do reator. A redução na quantidade de 

boro faz com que o coeficiente de reatividade fique mais negativo, aumentando, assim, a 

segurança intrínseca.  

O trajeto do refrigerante dentro do vaso é também mostrado na Figura 1. A água escoa 

no sentido ascendente no núcleo do reator até atingir uma câmara superior, onde ocorre a 

sucção das bombas. Cada bomba força o escoamento do refrigerante no sentido descendente 

através de seu gerador de vapor associado e o refrigerante retorna até a câmara inferior 

passando pela região anular externa ao núcleo do reator. 

As bombas de refrigeração adotadas no IRIS são do tipo “spool” ou “carretel” (Figura 

3). Esse tipo de bomba proporciona altas vazões com baixa altura manométrica. O motor e a 
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bomba consistem em dois cilindros concêntricos, sendo o anel exterior (estator) e o anel 

interno (rotor) com os propulsores da bomba com alta velocidade específica.  

Essas bombas ficam localizadas totalmente dentro do vaso do reator, exigindo 

pequenas penetrações para os cabos de alimentação elétrica e, se necessário, para seu sistema 

de resfriamento. Sua configuração geométrica tem alta inércia, o que, em caso de 

desligamento, proporciona vazão ainda por algum tempo, o que contribui para minimizar as 

consequências de um hipotético acidente de perda de refrigerante, que pode ocorrer pelas 

razões citadas anteriormente, e também pela abertura incorreta da válvula de segurança do 

pressurizador. 

 

 

 

Figura 3: Bomba do refrigerante primário tipo carretel. Fonte: KUJAWSKI et al.(2002). 

 

Os geradores de vapor são do tipo feixe de tubos, de forma helicoidal, com o 

refrigerante primário circulando externamente aos tubos. Cada módulo é composto dos tubos, 

de uma câmara inferior para a entrada da água da alimentação, uma câmara superior para a 

saída de vapor, uma coluna de sustentação e uma carcaça externa (Figura 4). Conforme 

descrito por Cioncolini et al. (2003), a água de alimentação entra no gerador de vapor pela 

câmara inferior, através de um bocal na parede do vaso do reator. Em sua subida dentro dos 
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tubos do gerador de vapor até a câmara superior, ela é aquecida à temperatura de saturação, 

entra em ebulição e fica superaquecida. O vapor, então, sai através de um bocal na parede do 

vaso de pressão. 

 

 

 

Figura 4: Parte superior do gerador de vapor de tubos helicoidais. Fonte: 

Westinghouse, 2003 

 

2.1.1.2 PRESSURIZADOR  

 

No IRIS, a razão entre o volume de vapor presente no pressurizador e a potência 

térmica do reator é bem maior do que a de um PWR convencional de dois circuitos. Essa 

razão indica a capacidade de redução da taxa de aumento da pressão durante transitórios de 

aquecimentos. Na hipótese em menção, esse é o parâmetro responsável pelo bom desempenho 

do pressurizador.  

Esse vaso de pressão opera com água na fase líquida na parte inferior e vapor saturado 

na parte superior. O vapor pode expandir-se ou contrair-se para acomodar as mudanças de 

volume que acompanham as variações de temperatura do circuito. 
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Há uma separação entre a água do pressurizador e a água sub-resfriada do circuito 

primário. Essa separação se dá por meio de uma estrutura interna com formato de “chapéu 

invertido”, como é mostrado na Figura 5 (WESTINGHOUSE, 2003). Tal estrutura fornece 

um isolamento térmico capaz de manter saturada a água no interior do pressurizador. O flange 

superior e seus lacres não estão expostos à diferença de temperatura das águas sub-resfriada e 

saturada, reduzindo as tensões térmicas e garantindo a robustez da selagem. Encontram-se, 

ainda, nessa estrutura orifícios através dos quais ocorre uma comunicação, por meio de surtos, 

entre o reator e o pressurizador. 

 

 

 

Figura 5: Pressurizador do IRIS 

 

A razão entre o grande volume de vapor e a potência é o motivo pelo qual o reator 

IRIS dispensa aspersores, os quais são comumente utilizados em PWRs convencionais 

durante surtos de pressão (CARELLI et al., 2004). Para analisar a viabilidade do atual projeto 

do pressurizador, Barroso et al. (2002) simularam transitórios, que resultaram em insurges 

intensos. Nessas análises, utilizaram-se modelos adiabáticos simplificados e o código 

computacional RELAP5/MOD3.3, obtendo-se resultados satisfatórios para dar continuidade 

ao projeto pré-estabelecido.  

Os transitórios de insurge geram uma estratificação no pressurizador, fazendo com que 

a fase líquida permaneça inteiramente sub-resfriada, enquanto a fase gasosa, superaquecida. 
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Na ausência das circunstâncias que originam insurges, constatam-se condições 

termodinâmicas diferentes daquelas encontradas em sistemas que usam aspersores. A razão 

para tal fenômeno é a ausência, no reator IRIS, da ação homogeneizante do aspersor, 

resultando num retorno mais lento às condições estacionárias. Deve-se mencionar, entretanto, 

que uma linha auxiliar de aspersor poderá ser adotada, a qual não terá qualquer função 

durante as operações de potência, devendo ser usada tão somente no desligamento da 

instalação (BARROSO et al., 2004).  

É importante enfatizar que a água saturada e o vapor suficiente para prevenir a queda 

de pressão em casos de elevação de potência nas turbinas são gerados pelos aquecedores 

elétricos do pressurizador do reator IRIS. 

 

2.2 SISTEMAS DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA – SIHM 

 

Um sistema de interface homem-máquina (SIHM) pode ser entendido como um canal 

de computação entre o homem e o computador, através do qual interagem, visando a um 

objetivo comum. Caracteriza-se por um conjunto de comandos de controle do usuário e de 

respostas do computador, representados por sinais (gráficos, acústicos e tácteis). Segundo 

Moran (1981), um SIHM é a parte de um sistema computacional com a qual uma pessoa entra 

em contato física, perceptual e conceitualmente. 

 Na área de reatores, os SIHMs constituem uma importante ferramenta, tanto para 

treinamento de operadores de usinas, quanto para o controle neutrônico-termoidráulico de 

centrais nucleares. Além disso, ao longo dos anos, esse tipo de sistema foi sendo consolidado 

e adotado para a elaboração de modelos de usinas nucleares, pois, como uma usina possui 

diversos componentes físicos a serem testados antes de sua construção e posterior montagem, 

devem ser feitos vários testes para verificação de confiabilidade e durabilidade. 

 Um SIHM facilita a visualização dos diversos fenômenos que ocorrem durante o 

funcionamento de uma usina nuclear. Cada fenômeno, através de seu equacionamento 

correspondente, passa a ser representado por conjuntos de linhas de comando ou fluxogramas 

organizados de forma lógica para a execução das funções que lhes são atribuídas. 

 Alguns trabalhos no setor nuclear corroboram com o exposto. Takasuo (2006) 

trabalhou a modelagem de um pressurizador utilizando 2 códigos termoidráulicos: o APROS 

e o TRACE. Cammi (2010) traz o desenvolvimento de uma modelagem adequada e uma 

ferramenta de simulação para dinâmica e controle do reator IRIS, através do MODELICA. 
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Ressel (2010) traz uma estratégia de controle de sistemas alimentados a água em reatores 

PWR, com uma implementação na linguagem DYMOLA. 

 Blair (2003) desenvolveu um trabalho através da análise termoidráulica do núcleo do 

IRIS, através da introdução de um conjunto de ferramentas computacionais que são projetadas 

para agilizar a análise do processo termoidráulico, bem como aproveitar o poder de 

computadores modernos para permitir estudos mais detalhados e abrangentes, fornecendo 

uma interface baseada em “script” (conjunto de instruções para uma determinada ação que o 

programa ou aplicativo realizará) para análise termoidráulica através do programa VIPRE, 

utilizando uma interface criada em MATLAB. A análise incluiu um estudo do comportamento 

de estado estacionário, um estudo de sensibilidade que examina a resposta do modelo IRIS às 

perturbações dos principais parâmetros operacionais, análise transiente de três tipos de 

eventos LOCA e uma análise do canal quente que incorpora a incerteza inerente a parâmetros 

de projeto da planta e às combinações para fornecer previsões conservadoras sobre o 

comportamento das plantas durante uma série de transientes. 

 Como exemplo de acoplamento de linguagens, Santiago (2011) desenvolveu um 

código computacional dentro de um módulo de realimentação termoidráulica, para o cálculo 

da distribuição de temperatura na vareta combustível, fundamentado nos conceitos físicos do 

problema, e o acoplamento entre os módulos de realimentação termoidráulica e o código 

neutrônico desenvolvidos no PEN/COPPE/UFRJ. 

 Fevereiro (2007) fez uma remodelação do simulador digital de uma planta PWR por 

meio da criação e uma interface gráfica com a tecnologia Flash MX com a finalidade de 

tornar o design mais atraente e dar percepção de eventos como em um painel de controle. Ao 

programa, foram adicionadas novas características, como acesso à modelagem matemática 

usada no mesmo, a inserção de um vídeo narrado que descreve o funcionamento da planta, 

possibilidade de mudança de parâmetros físicos e materiais da planta e gráficos em tempo 

real. 

 A área nuclear, bem como outras áreas do conhecimento, tem consolidado o uso de um 

ferramental matemático modelado em linguagem computacional para ganho de velocidade e 

desempenho em cálculos que vão desde os mais simples até os de mais alta complexidade. 

Não se enxergam, na atualidade, testes de segurança e confiabilidade de centrais nucleares 

sem o uso de computadores, pois estes facilitam bastante na tomada de decisões pertinentes à 

área. 
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 Assim, o desenvolvimento de ferramentas computacionais de cunho dinâmico 

apresenta-se de forma a facilitar a relação entre homem e máquina. Aqui, também se criou um 

tipo de SIHM, resultante do acoplamento de 2 códigos computacionais elaborados em 

MATLAB/SIMULINK, obtendo-se mais um método bastante intuitivo a ser inserido na área 

nuclear, que poderá, dentro de suas limitações, contribuir com futuros trabalhos do gênero. 

 

2.3 O MATLAB/SIMULINK  

 

O MATLAB é um software criado pela Mathworks em 1984 destinado à análise e 

modelagem de sistemas e algoritmos. Devido à sua praticidade, essa poderosa ferramenta 

computacional vem sendo utilizada tanto em universidades quanto em empresas do mundo 

todo. Foi originalmente desenvolvido para ser um "laboratório matricial", tendo em vista que 

sua filosofia de processamento está baseada em matrizes.  

Atualmente ele é um sistema interativo e uma linguagem de programação para a 

computação técnica e científica em geral. Como os comandos do MATLAB são muito 

similares à maneira como se expressam as soluções dos problemas em termos matemáticos, a 

tarefa de se escrever soluções computacionais no MATLAB é muito mais rápida do que 

escrever programas em linguagens de alto nível, tais como FORTRAN e C/C++. Pode–se 

dizer, então, que, em relação às linguagens alto nível, o desenvolvimento de algoritmos no 

ambiente MATLAB propicia uma maior velocidade de programação. Além disso, ele possui 

facilidades gráficas que tornam a interface homem-máquina muito amigável. 

O nome MATLAB vem de MATrix LABoratory e representa bem o seu modo de 

funcionamento. Todas as variáveis são definidas de forma matricial, o que faz com que este 

ambiente seja ideal para resolver problemas de cálculo envolvendo matrizes e vetores (Brian 

D. Hahn e Daniel T. Valentine, 2007). 

Um arquivo de programa MATLAB recebe a extensão “.m”  e, por isso, também é 

chamado de “m-file” ou “arquivo .m”. Ele pode ser criado e/ou modificado no editor próprio 

do MATLAB - MATLAB Editor/Debugger - que possui características que auxiliam bastante 

na edição de programas. Existem também os arquivos “.mat” que são arquivos binários que 

contêm as variáveis do Workspace. Esses arquivos são gerados indo em File ���� Save 

Workspace ���� nomedoarquivo.mat. 

É importante diferenciar arquivos de extensão .m de arquivos .mat. Os arquivos .m 

contêm uma série de comandos que, ao serem chamados no Workspace, são executados. Já os 
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arquivos .mat contêm somente as variáveis e os seus valores armazenados. Uma das grandes 

virtudes do MATLAB é que todas as suas funções são escritas em m-files, sendo que algumas 

delas podem ser modificadas e várias outras criadas. Esse fato possibilitou a criação de 

diversos conjuntos de funções específicas para determinadas áreas, como controle, análise de 

sinais, finanças, entre outras. Esses conjuntos de funções, ou de m-files, são chamados de 

“toolbox”. 

Toolboxes direcionados para diversas áreas são distribuídos pela The MathWorks Inc., 

empresa que desenvolve o software MATLAB. Uma dessas toolboxes que é de grande 

aplicabilidade na área nuclear é o SIMULINK, o qual será explorado a seguir. 

 

2.4 MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS - SIMULINK 

 

O SIMULINK é um pacote computacional do MATLAB voltado para a modelagem, 

simulação e análise de sistemas dinâmicos, tanto lineares quanto não-lineares, contínuos e/ou 

discretos no tempo (http://archivos.labcontrol.cl/DOCUML/simulink_3.pdf). 

Utiliza um SIHM para construção dos modelos a partir de diagramas em blocos, 

através de operações de clique-e-arraste do mouse. O SIMULINK advém de uma longa 

evolução de pacotes de simulação que necessitavam da formulação de equações diferenciais 

ou de equações de diferenças em linguagens de programação. Inclui bibliotecas de blocos 

contendo fontes, visualizadores, componentes lineares e não-lineares, além de conectores, 

com a opção de criação ou personalização de blocos.   

A modelagem de sistemas dinâmicos no SIMULINK se dá através de diagramas de 

blocos (Figura 6). De fato, possui centenas de blocos com funções pré-definidas que permitem 

que um determinado modelo seja perfeitamente representado. Existem, ainda, arquivos com 

exemplos que ilustram algumas de suas aplicações e potencialidades.  

A história desses modelos de diagramas de blocos é proveniente das áreas de 

engenharia, tais como Teoria de Controle e Processamento de Sinais. Um bloco dentro de um 

diagrama define um sistema dinâmico em si. As relações entre cada sistema dinâmico em um 

diagrama de blocos são ilustradas pela utilização de sinais que os conectam. Tais exemplos 

podem ser acessados através da biblioteca de blocos. Além de facilitar a visualização de um 

sistema ou processo, a representação por diagramas de blocos é bastante utilizada em se 

tratando de controle de sistemas.  
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Dessa forma, o SIMULINK dispõe de uma interface adequada para a simulação de tais 

sistemas. Possui ainda uma série de configurações que dão flexibilidade ao usuário, 

permitindo, por exemplo, a escolha entre os métodos numéricos empregados durante as 

simulações. Dessa forma, é possível adequar uma simulação de acordo com as necessidades 

de um determinado sistema.  

 

 
 

Figura 6: Sistemas de blocos em SIMULINK 

 

           O SIMULINK estende esses modelos clássicos de diagramas de bloco, introduzindo a 

noção de duas classes de blocos: virtuais e não-virtuais. Blocos não-virtuais representam 

sistemas elementares. Um bloco virtual é fornecido por conveniência para organização da 

interface gráfica e não desempenha papel algum na definição do sistema de equações descritas 

pelo modelo de diagrama de bloco. Exemplos de blocos virtuais são o “Bus Creator e Bus 

Selector” (Figura 7), que são usados para organizar melhor os diagramas. Pode-se usar os 

blocos virtuais para melhorar a legibilidade dos seus modelos. Em geral, linhas e blocos 

podem ser usados para descrever muitos modelos de cálculos.  

 

 

Figura 7: Bus Creator e Bus Selector 
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            Outra característica interessante é que o SIMULINK tem a capacidade de simular 

sistemas discretos (“sample time”), incluindo sistemas cujos componentes operam em 

diferentes taxas (“multirate systems”) e sistemas híbridos (“hybrid systems”) que misturam 

componentes discretos e contínuos.  

Após a definição do modelo, a simulação pode ser feita com diferentes algoritmos de 

resolução, escolhidos a partir dos menus do SIMULINK ou da linha de comando do 

MATLAB. Os menus são particularmente convenientes para o trabalho interativo, enquanto a 

linha de comando tem sua utilidade na simulação repetitiva a qual se deseja somente mudar 

parâmetros.  

Usando osciloscópios (“Scopes”) ou outros visualizadores, tem-se o resultado gráfico 

da simulação enquanto está sendo executada. Os resultados da simulação podem ser 

exportados para o MATLAB para futuro processamento ou visualização.  

As ferramentas de análise de modelos incluem ferramentas de linearização e ajuste 

(“Trimming”) que podem ser acessadas a partir da linha de comando do MATLAB, assim 

como várias ferramentas do MATLAB e suas Toolboxes específicas.  

Sendo o MATLAB e o SIMULINK integrados, pode-se simular, analisar e revisar os 

modelos em qualquer dos dois ambientes. Para acessar o SIMULINK, deve-se primeiro abrir 

o MATLAB, pois, apesar de ser uma aplicação específica, aquele não trabalha 

independentemente e utiliza as ferramentas de cálculo do último.  

Um modelo SIMULINK consiste em 3 tipos de componentes: fontes, o sistema a ser 

modelado e o dispositivo de saída (Figura 8). As fontes (biblioteca “sources”) são as entradas 

aplicadas ao sistema dinâmico. Podem incluir constantes, geradores de funções como senóides 

ou degrau, ou, ainda, sinais personalizados pelo usuário criados no MATLAB. A saída do 

sistema é entregue aos dispositivos de saída. Alguns exemplos são gráficos, osciloscópios e 

arquivos de saída. Tais blocos são encontrados na biblioteca de Dispositivos de Saída.  

 

 

 

Figura 8: Elementos de um modelo em SIMULINK 
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Suponha-se, por exemplo, que se necessite de um sinal que seja composto da soma de 

vários outros sinais. Tais sinais podem facilmente ser gerados usando as fontes do 

SIMULINK e enviados ao MATLAB ou a um arquivo no disco rígido.  

O SIMULINK disponibiliza, além de bibliotecas de blocos pré-definidos, um editor 

gráfico interativo para a montagem e gestão dos diagramas de blocos. Sendo assim, fornece 

ao usuário a capacidade de gerenciar projetos complexos, segmentando modelos em 

hierarquias de componentes do projeto. Percebe-se, então, que o ambiente SIMULINK pode 

permitir o desenvolvimento do modelo, enquanto a sua fraqueza reside na dificuldade de 

modelagem de sistemas extremamente complexos. 

 

2.5 ATUAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA   

 

Em um reator nuclear, o núcleo é preenchido pelo fluido refrigerante, que pode atuar 

na moderação do fluxo de nêutrons bem como a refrigeração do reator, mantendo-o assim em 

condições normais de operação. No caso de plantas PWR, o fluido refrigerante é pressurizado, 

permitindo que ele possa alcançar temperaturas altas sem entrar em ebulição. 

 Em usinas nucleares, é de grande relevância sua capacidade de reagir a eventos 

indesejáveis possíveis de acontecer durante operações normais. Alguns desses eventos têm, 

necessariamente, de ser controlados a tempo de se evitar maiores problemas que podem 

comprometer, parcial ou completamente, o funcionamento de uma usina nuclear. Nesse 

âmbito, programas computacionais tornam-se indispensáveis para o sucesso de uma 

determinada ação de controle. Segundo Fevereiro (2007), é de grande interesse para a 

operação segura de plantas nucleares uma predição exata do comportamento do núcleo do 

reator durante transitórios e acidentes. 

 Oliveira (2002) apresenta uma visão interessante acerca da predição de eventos 

transitórios em centrais PWR. Segundo ele, definido o projeto básico da instalação em todos 

os seus aspectos e, considerando-se os altos custos envolvidos, além de rígidos critérios de 

segurança, torna-se fundamental o desenvolvimento de ferramentas adequadas para o estudo 

do sistema de controle incorporado à planta. Nesse contexto, apresentam-se os programas 

computacionais para a simulação de transitórios como os principais auxiliares para a 

avaliação da estratégia de controle implementada, e para o estudo e determinação dos 

parâmetros estabelecidos nas diversas malhas e blocos de controle. 
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 Por exemplo, em PWRs convencionais, podem ocorrer situações de perda de carga ou 

de aumento de carga no secundário. No caso de uma situação de perda de carga, haverá uma 

instantânea queda na quantidade de calor retirada do refrigerante através do Gerador de 

Vapor. Admitindo-se que, nesse instante, seja mantido o nível de potência gerada no núcleo 

do reator, haverá um significativo aumento de temperatura do refrigerante que implicará sua 

expansão e consequente aumento da pressão no primário.  

Por outro lado, haverá certo lapso de tempo até que uma realimentação negativa, 

proveniente da diminuição da densidade do refrigerante e do coeficiente negativo de 

temperatura do reator tenda a reduzir a energia gerada no combustível a níveis compatíveis 

com a perda de carga. 

Se, nesse intervalo de tempo, a carga retornar ao valor normal, podem ocorrer 

oscilações de pressão indesejáveis no circuito primário. 

De maneira análoga, no caso de um aumento de carga, a pressão no circuito primário 

tenderá a diminuir devido à contração do refrigerante. Essa queda de pressão poderá ser tão 

acentuada que provocará vaporização localizada da água e possível queima (“burnout”) de 

elementos combustíveis, além de problemas de cavitação no circuito primário. 

Torna-se, portanto, necessário algum controle da estabilidade da pressão no circuito 

primário. E isso, efetivamente, é feito por meio do pressurizador, que, em suma, deve manter 

a pressão do refrigerante durante a operação em regime permanente, limitar as variações de 

pressão causadas por expansões e contrações térmicas durante transientes normais de carga, e 

impedir que a pressão no circuito primário exceda certo limite de segurança (WOISKI, 1981). 

Como mencionado anteriormente, um aumento na temperatura média do fluido 

refrigerante no circuito primário faz com que o fluido sofra uma expansão, causando, em 

decorrência, um aumento na pressão do sistema, induzindo um fluxo mássico do primário 

para o pressurizador, através dos orifícios de surto (em PWRs convencionais, representados 

pela “linha de surge”). Esse fluxo gerado perturba o estado de equilíbrio no qual se 

encontraria a mistura líquido-vapor saturados, causando uma compressão instantânea do 

vapor, tornando-o superaquecido, e a busca da mistura por um novo estado de equilíbrio 

através da condensação de parte do vapor.  

Esses processos estão representados na Figura 9 (PESSANHA, 1982). Isso pode 

acarretar alterações de carga, gerando um influxo (“ insurge”), que indica entrada de água no 

pressurizador, ou um refluxo (“outsurge”), que indica saída de água do pressurizador.  
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Figura 9: Diagramação da pressão do vapor em função do tempo. 

 

Após a inicialização do transitório, têm-se a variação do fluxo mássico e, 

consequentemente, os novos valores de pressão e os novos estados termodinâmicos no 

pressurizador.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Este tópico objetiva expor a natureza do trabalho realizado, os instrumentos e 

procedimentos utilizados, bem como a forma de apresentação e análise dos dados, sob a 

perspectiva do uso de SIHM para estudo de fenômenos de natureza termoidráulica em 

reatores avançados, sendo utilizado, no caso, o IRIS.   

O trabalho foi realizado sob a perspectiva de uma modelagem computacional, visando 

à viabilização do acoplamento de dois códigos computacionais de natureza dinâmica, através 

da criação de um módulo de realimentação de pressão e fluxo mássico na região 

compreendida entre o núcleo e o pressurizador do IRIS. Também compreendeu duas etapas-

chave para o embasamento necessário: 

 

� Pesquisa bibliográfica – análise da bibliografia pertinente ao tema de estudo, tanto 

relacionada aos fundamentos das interfaces homem-máquina quanto à termoidráulica 

de PWRs típicos e avançados; 

� Análise computacional – coleta de dados nos códigos MODPRESS e MODIRIS que 

representam, respectivamente, o modelo simplificado do pressurizador e os demais 

componentes do reator em estudo, para a avaliação da melhor forma de obter o 

acoplamento. 

 

3.1 IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DO IRIS EM MATLAB /SIMULINK  

 

Um reator nuclear é um sistema dinâmico de alta complexidade. Seus componentes 

encontram-se interconectados e interagindo dinamicamente. Como o IRIS se encontra, ainda, 

em fase de projeto, deve-se desenvolver ferramentas para analisar seu comportamento 

dinâmico diante das mais diversas situações.  

O MODIRIS é um código que simula os circuitos primário e secundário do IRIS 

(MAGALHÃES, 2010). Sua modelagem envolve equações diferenciais ordinárias, que têm 

origem no estudo dos balanços termoidráulico e neutrônico dos circuitos primário e 

secundário do IRIS (ANEXO A), transformadas para seus correspondentes modelos em 

SIMULINK: cada uma (ou conjunto delas) corresponde a um dos componentes do reator, 

sendo agora representados por diagramas de blocos.  
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Como foi dito, o SIMULINK permite a elaboração de modelos dinâmicos híbridos, o 

que ocorre no código MODIRIS, dado que a dinâmica do secundário do gerador de vapor, 

além da implementação em blocos, exigiu a implementação através de linhas de comando no 

ambiente MATLAB. Os componentes do circuito primário e secundário do IRIS são 

implementados utilizando os blocos do SIMULINK como Integrator, Gain, Sum, etc. O Riser 

e o Downcomer do IRIS são realizados utilizando o bloco Transport Delay e alguns outros. 

Devido à complexidade da dinâmica do gerador de vapor, também foi utilizado o emprego 

dos blocos “MATLAB Function” do SIMULINK (Figura 10), permitindo que uma parte da 

programação seja feita em ambiente MATLAB e trazendo esses resultados de volta para o 

ambiente SIMULINK. 

 

 

Figura 10: Bloco “MATLAB Function”. 

 

Em princípio, o MODIRIS não leva em conta os efeitos do pressurizador. É um código 

que não foi feito para análises detalhadas e de alta precisão, pois alguns detalhes foram 

sacrificados em troca de uma maior velocidade de execução e flexibilidade do modelo. Essa 

filosofia é evidenciada pelas simplificações assumidas no modelo (MAGALHÃES, 2010). 

 Para o acoplamento com o pressurizador, o código já disponível MODPRESS teve 

sua entrada e saída de dados reformuladas para que a interação dinâmica entre os dois códigos 

pudesse avançar adequadamente no tempo. O código MODPRESS, que representa o modelo 

do pressurizador, foi formulado utilizando o método numérico de Euler na equação diferencial 

do modelo (42) simplificado e estruturado na plataforma do MATLAB para resolver, de 

forma aproximada, as equações do modelo (ANEXO B) proposto por Barroso (2004).                                                            

Como o objetivo principal do trabalho diz respeito apenas ao acoplamento das 

linguagens, tanto as alterações feitas no código MODIRIS quanto as feitas no código 

MODPRESS limitaram-se à forma de entrada e saída de dados. Nesse último, a entrada de 

dados, antes feita através de planilhas do excel, o que implicava em valores de tempo, vazão 

mássica e temperatura pré-estabelecidos, foi substituída por linhas de comando 
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implementadas do tipo “in” e a saída de dados do tipo “out” (APÊNDICE) para, 

respectivamente, recebimento/envio de dados diretamente do/para ambiente SIMULINK. 

Além disso, outro detalhe deve ser levado em conta: o referido código foi elaborado 

para pressurizadores de PWRs convencionais e, posteriormente, aplicado ao IRIS. 

Primeiramente, teve-se de buscar algum comando ou ferramenta nativa do MATLAB que 

fizesse o “link” entre os dois códigos. Uma forma encontrada foi converter o código 

MODPRESS para forma de “function” que, em MATLAB, tem a seguinte estrutura: 

 

Function [saída] = filename(entrada) 

 

no caso do MODPRESS, foi adotado para filename “modpressfunction”. Para abrigá-la, 

utilizou-se o bloco MATLAB Function, mostrado anteriormente. Com isso, além da 

implementação supracitada, a “modpressfunction” viabilizou a entrada e saída de dados a 

partir de blocos do SIMULINK. Isso se tornou necessário para que houvesse a troca de 

informações entre os dois códigos, visando à realimentação desejada. 

As dimensões geométricas do pressurizador do IRIS (Figura 11) para a referida análise 

foram conservadas. Sobretudo, o volume de vapor está de acordo com a proposta de Carelli et 

al (2004) em torno de 44m3, correspondendo a 58% do volume total do pressurizador 

(SILVA, 2008). 

 

Figura 11: Dimensões geométricas do pressurizador do IRIS 
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Após a implementação das novas formas de entrada e saída de dados do MODPRESS, 

buscou-se a criação de um subsistema em SIMULINK que representasse um módulo 

simplificado de realimentação de fluxo mássico na região de interesse, compreendida entre o 

núcleo e o pressurizador, denominada Riser. A maior dificuldade na elaboração do módulo 

residiu na inexistência de uma geometria definida para o IRIS (pois este ainda não possui um 

protótipo). Além disso, a dificuldade de se analisar um fluxo entre obstáculos, como placas e 

tubos, fez com que se adotasse uma geometria simplificada (a ser detalhada no decorrer do 

texto). Também foram mantidas as condições dadas no código MODIRIS. Assim: 

 

� A pressão no circuito primário, assim como no pressurizador, é uniforme; 

� A densidade do fluido é constante (considerando que não há aquecimento considerável 

na região de interesse); 

� O fluxo da bomba é constante.  

 

3.2 MODELAGEM MATEMÁTICA PARA O ACOPLAMENTO 

 

 A estratégia de modelagem matemática adotada para troca de dados de pressão e de 

fluxo mássico entre os 2 códigos fundamentou-se na criação de um módulo simplificado 

resultante da implementação de equações que relacionam fluxo mássico, pressão no circuito 

primário e pressão no pressurizador. Buscou-se aqui o mínimo de alteração nas estruturas dos 

programas originais, para que não fosse desviado o foco principal do trabalho, ou seja, o 

acoplamento dos códigos. 

Para o fluxo mássico, uma expressão utilizada por Lam (2009) foi adaptada para a 

região de interesse. Assim, 

                       
��� � ���	
���á�� � 
��í�� � ∆
�                (1) 

 

Em que: 

 

Wsu ≡ fluxo mássico (kg/m2s); 


���á��≡ pressão no circuito primário (MPa); 
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��í��≡ pressão no pressurizador (MPa); 

ρ ≡ massa específica do fluido refrigerante (kg/m3); 

K ≡ fator de proporção; 
Δp ≡ parâmetro de controle. 

 

Para a simulação, adotou-se para K o valor de 0,5. A realimentação de pressão no 

circuito primário é relacionada à resposta obtida do pressurizador. A fim de se criar uma 

relação entre a pressão no pressurizador e a pressão no circuito primário, definiu-se para o 

Riser uma geometria que consiste em um cilindro conjugado a um vaso de pressão com uma 

obstrução (Figura 12). Carelli et al (2009) traz um modelo de instalação “SPSE3 facility”, que 

simula o primário, o secundário e os sistemas de contenção do IRIS, onde o Riser é simulado 

através de um volume cilíndrico, onde tubos verticais e placas perfuradas são inseridas para 

simular barras de controle e ajustar perdas de carga.  

Com a adoção dessa geometria, objetivando apenas a troca de dados entre os 2 

códigos, tratou-se a realimentação de pressão como a de um simples sistema pneumático 

(http://www.ime.usp.br/~oda/contents/01Matem%E1tica/01Sistemas%20Din%E2micos/11_M

odelagem_Mat_Sist_Pneum.pdf). Assim, foi possível obter uma expressão para a 

realimentação de pressão no circuito primário: 

  

               
���á�� � 
̅ � ����                                           (2) 

 

Em que: 

 

R  ≡ resistência mássica média imposta ao fluxo (Ns/kg);  

 
̅ ≡ pressão média (MPa). 

 

A pressão média é calculada através da seguinte relação: 

 


̅ � �!"#$á"#%&�'(í)(
*            (3) 
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Em geral, a resistência mássica não é constante e, de forma teórica, a sua obtenção é 

extremamente complicada. Por isso, aqui a resistência mássica foi representada através de um 

valor médio. Para a simulação, adotou-se R = 0,035. 

 

 

 

Figura 12: Geometria do Riser adotada para o acoplamento  

 

O código MODIRIS traz diversas simplificações. Além das citadas anteriormente, traz 

em sua implementação o inventário de refrigerante do primário distribuído em quatro 

componentes: pleno superior, núcleo, pleno inferior e primário do gerador de vapor. Os 

valores da quantidade de refrigerante em cada componente, bem como outros parâmetros de 

interesse do código MODIRIS, são apresentados no ANEXO C (MAGALHÃES, 2010). 

Assim, visando apenas à verificação da dinâmica obtida do acoplamento, tratou-se a 

realimentação de massa de refrigerante no primário através de uma redistribuição 

proporcional ao total de refrigerante no circuito, da massa de água em cada componente.  

Fazendo o balanço necessário para a atualização de massa de refrigerante, foram 

obtidas as seguintes expressões: 

 

- Pleno superior 

  

        (4) 
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Em que: 

 

+� ≡ massa de água no pleno superior (kg); 

+,�,�- ≡ massa de água no circuito primário (kg). 

 

- Núcleo 

 

  +. � 0,001082+,�,�-                 (5) 

 

Em que: 

 

+.≡ massa de água no núcleo (kg). 

 

- Pleno inferior  

 

   +-� � 0,1424+,�,�-               (6) 

 

Em que: 

 

+-�≡ massa de água no pleno inferior (kg). 

 

- Primário do Gerador de Vapor 

 

   +5 � 0,7141+,�,�-                (7) 

 

Em que: 

 

+5≡ massa de água no primário do gerador de vapor (kg). 

 

A massa de água que entra no pressurizador foi obtida facilmente da expressão 
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+�7 � 8 9 ��7:;         (8) 

 

Em que: 

 

A ≡ área equivalente dos orifícios de surto (m2). 

 

Com o valor encontrado através da equação anterior, têm-se a atualização do valor da 

massa de refrigerante total e, consequentemente, da massa de refrigerante em cada 

componente. Na simulação, adotou-se para A o mesmo valor dado no MODPRESS, ou seja, A 
= 0,0628319 m2. 

Após a implementação das equações no ambiente do SIMULINK, obteve-se uma 

interface que permitisse a visualização da troca de dados entre os dois códigos (Figura 13). 

Nessa interface, existem subsistemas que contêm blocos específicos, cada um representando 

uma variável, bem como as operações entre elas.  

Os valores de fluxo mássico, temperatura do fluido e o tempo de simulação são 

gerados no MODIRIS e injetados na modpressfunction através do bloco “mux”, biblioteca 

“Signal Routing”, que nada mais é do que um concatenador de vetores, permitindo que se 

entre com vários vetores através de uma única porta do bloco “MATLAB function”.  

No caso proposto, os valores de entrada são:  

 

� tempo total de simulação (bloco “clock”); 

� fluxo mássico; 

� temperatura (foi considerada a mesma do pleno superior do IRIS). 

 

Para cada valor de entrada, obtêm-se novos valores para pressão no circuito primário, 

pressão no pressurizador e fluxo mássico. Com isso, o transitório avança no tempo até que se 

atinja um novo estado de equilíbrio entre as três variáveis citadas. 

Cada subsistema da figura 13 é responsável pela execução de um determinado 

comando. Por exemplo, em “subsystem 1”, têm-se a atualização dos valores da pressão no 

circuito primário e no pressurizador, bem como o bloco gerador da perturbação degrau  para o 

cálculo do fluxo mássico; em “subsystem 2”, faz-se a atualização das entradas da 

modpressfuction para o cálculo da pressão no pressurizador e em “subsystem”, faz-se a 

atualização dos parâmetros envolvidos no cálculo da pressão no circuito primário. 
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Figura 13: Interface gráfica do módulo de realimentação 
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O módulo obtido encontra-se abrigado no subsistema “pressurizador” (Figura 14). A 

interface obtida permite uma melhor visualização da disponibilidade dos componentes do 

reator, e a visualização da versão final obtida após o acoplamento dos códigos. Ao código 

unificado obtido deu-se o nome MODIACOPLA. 

 

 

Figura 14: Interface gráfica do subsistema “pressurizador” 

 

Assim, após a obtenção do programa unificado, foram feitos testes de execução e 

sincronia, pois, como foi dito, cada código possuía uma forma própria de declarar o tempo de 

simulação. Depois da sincronia entre os códigos, restou obter-se uma forma de visualizar e 

inicializar o programa.  

Para isso, foi implementada uma tela de visualização e inicialização da versão final do 

código obtido. Trata-se de uma tela de apresentação, com um botão “ABRIR PROGRAMA” 

(Figura 15), que, além de dispor a tela com a configuração dos blocos, traz embutido o 

arquivo “start.m”, que, antes, tinha de ser acessado do “current directory” do MATLAB para 

inicialização das variáveis de entrada do MODIRIS. Com isso, um único comando abre o 

programa MODIACOPLA e, de imediato, já inicializa suas variáveis. 

 Após a obtenção do MODIACOPLA, agora com uma interface gráfica mais interativa, 

restava-se fazer as simulações necessárias para verificar a nova dinâmica obtida, representada 

através da troca de dados entre os códigos acoplados.  

 



43 

 

 

 

Figura 15: Tela inicial do programa MODIACOPLA. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A proposta de execução do presente trabalho envolveu a busca de subsídios que 

fundamentassem a criação de um código computacional unificado, o MODIACOPLA, 

resultante do acoplamento de dois outros códigos de simulação de fenômenos neutrônicos e 

termoidráulicos do IRIS: o MODPRESS e o MODIRIS. 

Tais subsídios possuem caráter 1) informativo: acerca das tecnologias de SIHM 

presentes e disponíveis na área nuclear; e 2) experimental: acerca da implementação de um 

modelo matemático que viabilizasse a criação de um módulo simplificado de realimentação 

de pressão e fluxo mássico para a troca de dados entre os dois códigos supracitados.  

Vale ressaltar que as formas de implementação dos códigos MODIRIS e MODPRESS 

possuem natureza distinta: o primeiro resulta de uma implementação em diagramas de blocos 

interconectados para simular fenômenos neutrônicos e termoidráulicos nos circuitos primário 

e secundário do IRIS, e o segundo resulta de uma implementação em linguagem estruturada, 

através de uma “pilha” de linhas de comando representando laços, controles de fluxo e 

funções, além de sub-rotinas a serem chamadas na função principal “main”. Essa distinção 

entre as formas de implementação dificultou o acoplamento dos códigos. Outra dificuldade 

residiu na inexistência de uma geometria definida para o IRIS, o que limitou as buscas por 

mais referências a respeito desse reator. 

As simulações feitas após a implementação do módulo de realimentação restringiram-

se à comprovação do acoplamento dos códigos computacionais para a simulação de 

fenômenos transitórios. Não se objetivou aqui uma modelagem matemática que trouxesse 

uma situação real de um evento possível de ocorrer durante a operação de um reator nuclear, 

mas sim a obtenção de uma forma de troca de dados que comprovasse o acoplamento dos 

códigos e a consequente obtenção do código unificado para a simulação de transitórios de 

pressão e vazão mássica. 

Para a simulação, utilizou-se uma situação de insurge, caracterizada pela entrada de 

água no pressurizador, devida à expansão do fluido refrigerante no circuito primário. Essa 

expansão foi representada por uma perturbação do tipo “degrau” no parâmetro de controle, 

∆
, através do bloco “step” do SIMULINK. O degrau gerado foi de 1,1 MPa em t = 10s e 

atuou com esse valor até t = 110s, possibilitando, assim, a criação do transitório.  
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A obtenção dos resultados limitou-se à simulação de um único caso, tendo em vista 

que não se focalizou um estudo de sensibilidade, mas sim uma comprovação do acoplamento 

obtido.  

 

4.1 PRESSÃO VERSUS TEMPO 

 

A Figura 16a ilustra o degrau de pressão no circuito primário. De 0 a 10s, a pressão no 

primário tinha valor igual à do pressurizador (15,5 MPa). Após 10s, gerou-se a perturbação 

degrau e o consequente transitório de influxo, representando, assim, uma situação de 

expansão de fluido refrigerante no circuito primário: 

 

Figura 16a: Pressão no circuito primário 

 

A pressão no primário atingiu 16,645 MPa. Observa-se também no gráfico acima uma 

redução gradual de pressão. Essa queda se dá pela ação do pressurizador que, com a entrada 

de água, tende a trazer a pressão do circuito primário de volta a uma situação normal de 

operação. A pressão no primário estabilizou em torno de 15,53 MPa. 

A resposta do pressurizador do IRIS está representada na Figura 16b. Em t = 10s a 

pressão no pressurizador começa a aumentar, atingindo o valor de 15,557 MPa, estabilizando 

em torno de 15,52 MPa. A variação de pressão no pressurizador não foi tão acentuada, fato 

que pode ser explicado pelas dimensões do pressurizador do IRIS. O grande volume do 

pressurizador desse reator tende a amortecer de forma mais eficaz um possível aumento de 
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pressão no circuito primário, sem grandes variações em sua pressão interna. O correspondente 

fluxo mássico está representado na Figura 16c. Após 10s, inicia-se o influxo, atingindo o 

valor de 15,54 kg/s. Em t =110s, o fluxo começa a diminuir, atingindo um valor quase zero. 

Isso ocorre após se atingir um estado de equilíbrio no pressurizador. No entanto, a fim de 

verificação da dinâmica obtida, o valor final para o fluxo mássico foi satisfatório. 

  

 

Figura 16b: Pressão no pressurizador  

 

 

Figura 16c: fluxo mássico 
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Com base no fluxo mássico durante o transitório, fez-se o recálculo da massa de 

refrigerante em cada componente. Assim, pôde-se também avaliar os efeitos relacionados a 

esse evento sobre alguns parâmetros de interesse no circuito primário. Apesar da saída de 

cerca de 7,8% da massa de água do circuito para o pressurizador, grandezas como potência 

nuclear, temperatura do combustível e do refrigerante não sofreram variações significativas, 

indicando uma boa reação da planta frente a um evento dessa natureza. 

 

4.2 REATIVIDADE TOTAL VERSUS TEMPO 

 

Outro parâmetro de interesse analisado durante o transitório foi a reatividade total. No 

código MODIRIS, ela é resultante de duas parcelas: uma referente à reatividade do moderador 

(refrigerante) e outra referente ao combustível. As figuras abaixo trazem o comportamento de 

cada uma delas no decorrer do transitório: 

 

 

 

Figura 17a: Reatividade total 
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Figura 17b: Reatividade do combustível 

 

  

 

Figura 17c: Reatividade do refrigerante 

 

Após o influxo, observou-se que as reatividades total (Figura 17a), do combustível 

(Figura 17b) e do refrigerante (Figura 17c) também não sofreram maiores alterações, fato que 

pode ser explicado pela variação insignificante nas temperaturas do combustível e do 

refrigerante. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Dado o objetivo maior deste trabalho, que foi o de se realizar o acoplamento de dois 

códigos computacionais de simulação dinâmica, obtendo-se um código unificado, o 

MODIACOPLA, o transitório gerado demonstrou satisfatoriamente a interação dinâmica 

entre as ferramentas considerando as limitações de cada código. Considera-se aqui também a 

relevância em relação ao tempo computacional obtido: era de se esperar que, após o 

acoplamento, com o consumo de memória computacional mais acentuado devido ao aumento 

de tarefas atribuídas ao simulador e, com isso, uma maior necessidade de capacidade de 

processamento, o tempo computacional aumentasse consideravelmente, o que não aconteceu. 

Isso pode ser explicado pela inativação de linhas de comando com comandos de impressão de 

dados em tela, envio de arquivos ao workspace, etc.  

Em contrapartida, o código obtido mostrou-se bastante dependente da capacidade de 

processamento da máquina utilizada, dado o pequeno passo de integração e a vasta quantidade 

de sub-rotinas a serem executadas. 

Considera-se também que foi dada uma significativa colaboração ao trabalho, 

tornando o simulador mais didático, com maior poder de visualização e com a possibilidade 

de simular mais eventos. Para isso, bastaria editar mais saídas na modpressfunction. 

 A utilização do programa também se torna mais viável aos estudantes de ciências 

exatas para estudos de equações diferenciais, visto que boa parte da modelagem dos códigos 

faz uso delas. Contando com a versão digital da dissertação, o aluno pode observar o 

comportamento da planta e analisar a modelagem matemática utilizada para o evento. 

Demonstra-se aqui, também, a possibilidade de se criarem módulos de realimentação 

para simulação de transitórios, que podem ser estendidos a casos mais complexos, bastando, 

para isso, uma modelagem matemática mais próxima da realidade de eventos comuns em 

operações de usinas nucleares. 

Vislumbra-se, também, a possibilidade da realização de trabalhos futuros visando à 

melhoria do código obtido. Dessa forma, sugere-se para trabalhos posteriores:  

 

1- Remodelagem das equações do código MODIRIS, para o caso de transitórios de pressão, 

tanto no circuito primário quanto no secundário, levando em conta perdas de carga principais 

e secundárias. As perdas de carga interferem sensivelmente em transitórios típicos de PWRs. 
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Considerá-las, então, pode melhorar a eficiência do código obtido, bem como trazer 

resultados mais realísticos; 

 

2- Implementação do MODPRESS através de outros métodos de resolução numérica mais 

precisos, como Runge-Kutta de ordem superior a 4, por exemplo. É um método bastante 

utilizado, e mostra-se eficiente em casos simulados com intervalo de integração de 0,01 s; 

 

3- Criação de uma interface gráfica em C ou C++ (suportadas pelo MATLAB), 

possibilitando, assim, o trabalho com classes, que são características de linguagem orientada a 

objetos. Isso aumenta a flexibilidade do código e tende a reduzir o tempo computacional; 

 

4- Reformulação de outras variáveis de entrada (input) e saída (output) do MODPRESS. 

Assim, cria-se a possibilidade de simular mais eventos transitórios; 

 

5-  Desenvolvimento de novas telas de visualização, agora representando cada componente do 

IRIS, como núcleo, gerador de vapor, etc. Percebeu-se, ao longo do trabalho que, em relação à 

flexibilidade para alteração de parâmetros, existe a necessidade da criação de telas que 

facilitem ao usuário colocar valores para testes posteriores. Aqui, criou-se uma tela de 

apresentação do programa, com inicialização de todos os parâmetros de uma vez só, sendo 

ainda necessário, no caso de se querer alterar algum deles, digitar o valor no arquivo de 

inicialização. Assim, poder-se-ia criar mais telas em que se pudesse digitar o valor do 

parâmetro a ser alterado e executar. Nesse âmbito, bloqueios de acesso poderão ser 

implantados para evitar alterações desnecessárias. 

 

6- Validação do MODIACOPLA, tendo em vista que os dois códigos utilizados para o 

acoplamento foram validados em trabalhos anteriores. 
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ANEXO A – EQUAÇÕES PARA O MODELO NEUTRÔNICO E 

TERMOIDRÁULICO DO CÓDIGO MODIRIS 

 

Magalhães (2010) fez a modelagem matemática do código MODIRIS, trazendo em 

sua implementação dois modelos: um neutrônico e um termoidráulico para o IRIS. 

 

1 Modelo Neutrônico 

 

Uma cinética pontual, com um grupo de nêutrons atrasados, é admitida. Dois 

feedbacks neutrônicos principais são modelados: o efeito Doppler do combustível e o efeito 

da temperatura do moderador. 

As equacões da cinética pontual e dos precursores são, respectivamente: 

 

                                     
�=
�, � >�?@

A B C � DE                                                       (9)                       

 

                                    	:E:; � >FGBC� 	DE                                               (10)                      

  

Em que: 

 

n ≡ densidade de nêutron (nêutrons/m3); 

r ≡ reatividade total (pcm); 

β ≡ fração total de nêutrons atrasados (pcm); 

Λ≡ tempo médio de geração entre o nascimento de nêutrons e a subsequente absorção 

induzindo fissão(s); 

λ ≡ constante de decaimento dos precursores de nêutrons atrasados (s-1); 

C ≡ concentração dos precursores de nêutrons atrasados (átomos/m3). 

 

Os feedbacks neutrônicos na reatividade são definidos como uma função linear da 

temperatura do combustível e da temperatura do moderador:  

 

                               HI � JIKLI � LIMN                                                  (11)  
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      H. � J.KL. � L.MN                                                   (12) 

 

Em que: 

 

JI ≡ coeficiente de temperatura da reatividade do combustível (pcm/K); 

J. ≡ coeficiente de temperatura da reatividade do moderador (pcm/K); 

LI ≡ temperatura média do combustível (°C); 

L. ≡ temperatura média do moderador (°C); 

LIM ≡ temperatura média de referência do combustível (°C); 

L.M ≡ temperatura média de referência do moderador (°C); 

 

A reatividade devido às barras de controle é uma função linear da altura de inserção: 

 

       																																															HO � PKQN                                                 (13) 

 

Em que: 

 

PKQN ≡ função da altura de inserção das barras de controle (m). 

 

Desse modo, a reatividade total é dada por: 

 

H � PKQN � JIKLI � LIMN � J.KL. � L.MN                      (14) 

 

Em que LI e L. representam as temperaturas do combustível e do refrigerante obtidas do 

modelo termoidráulico. 

 

2 Modelo Termoidráulico 

 

a) Pleno inferior do vaso 
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Admitindo uma mistura térmica perfeita, obtém-se: 

 

                                 
�RS!
�, � T!

�S! KL� � L-�N                                                     (15) 

 

Em que: 

 

L� ≡ temperatura na entrada do pleno (°C); 

L-� ≡ temperatura do fluido residente no pleno (°C); 

U� ≡ fluxo da bomba do primário (kg/s); 

+-� ≡ massa de água residente no pleno (kg).  

  

b) Núcleo do reator 

 

O combustível é um modelo a parâmetros concentrados (lumped). O balanço de 

energia será: 

 

                                       
�RV
�, � W

�V.V � WX
�V.V Y

RV?RZ
RVX?RZX[                                      (16) 

 

Sendo L\] a temperatura do moderador na saída do núcleo, a temperatura do 

refrigerante L. é definida como o valor médio: 

 

                                              L. � R̂ _&RS
*                                                          (17) 

 

Dessa maneira, o balanço de energia será: 

 

                 
�R̂ _
�, �	 *WX�Z.Z Y

RV?RZ
RVX?RZX[ �

`T!
�Z 	L. � L-�� �

T!
�S! 	L� � L-��     (18) 
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Em que: 

 

+I ≡ massa de combustível estimada (kg); 

+. ≡ massa do refrigerante residente no núcleo (kg); 

aI ≡ calor específico do combustível (kJ /kg K); 

b,	bM≡ potência térmica do núcleo no tempo t e o valor de referência, respectivamente (kW). 

 

c) Pleno superior do vaso 

 

A mesma equação do pleno inferior aplica-se ao pleno superior: 

 

                                 
�RX
�, � T!

�X KL\] � LMN                                      (19) 

 

Em que: 

 

LM≡ temperatura do fluido residente no pleno (K); 

+M ≡ massa do fluido residente no pleno (kg).   

 

d) Bomba do refrigerante do reator 

 

A dinâmica do fluxo da bomba depende do tempo característico de bomba: 

 

                                
�T!
�, � c

d! 	U�M � U��                                          (20) 

Em que:  

 

U�M≡ taxa de referência para um ponto fixo (kg/s); 

e�≡ tempo característico de bomba (s). 
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e) Primário do Gerador de Vapor 

 

                           +5a5 �R!
�, � U�a5KL�f- � L�fMN ��                           (21) 

 

Em que: 

 

+5≡ massa de fluido na zona primária do gerador de vapor (kg); 

a5≡ calor específico do fluido (kJ /kg K); 

L�f- , L�fM≡ temperatura na entrada e na saída do fluido do primário do Gerador de Vapor 

(GV) (°C); 

�≡ potência térmica trocada (kW).  

 

De acordo com as hipóteses sobre o delay do riser e do downcomer, L�f- é igual a L\] 

retardado e L�fM e igual L� retardado. 

 

f) Secundário do gerador de vapor  

 

Para o secundário do gerador de vapor (SG) adota-se um modelo de fronteiras móveis, 

definindo-se, assim, duas fronteiras:  fronteiras líquido-vapor e vapor-vapor superaquecido. 

Resulta dessa configuração 3 regiões: sub-resfriada, bifásica e superaquecida e seus 

comprimentos correspondentes L1, L2 e L3. As equações peculiares a cada região são 

definidas a seguir.  

 

g) Região sub-resfriada   

 

A equação de balanço de massa é dada por: 

 

                           9 gKhiN
g, :j � 9 g�k

gl :j � 0mnM
mnM 		                                       (22) 

 

Aplicando a regra de Leibnitz à primeira integral e integrando a segunda, obtém-se: 
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     8 �
�, 9 �mnM :j � 8�KocN �mn�, �+k c* �+k = � 0                  (23) 

 

A equação de balanço de energia é dada por 

 

    9 gKhip?h�N
g,

mnM :j � 9 gK�k pN
gl

mnM :j � 0                           (24) 

 

Aplicando a regra de Leibnitz à primeira integral e integrando a segunda, obtém-se: 

 

8 �
�, 9 �qmnM :j � 8�KocNq- �mn�, � 8oc ���, �+k c*q- �+k =q= � �c   (25) 

 

h) Região bifásica    

 

Integrando as equações de balanço para a região dada e aplicando a regra de Leibnitz, 

obtém-se: 

  

- Balanço de massa: 

 

8 r ::;s �mn&mt
mn

:j � �KocN :oc:; � �Koc � o*N
:Koc � o*N:; u � 

       +k c* �+k cv             (26) 

 

- Balanço de energia: 

 

8 �
�, 9 �qmn&mtmn :j � 8�KocNq- �mn�, � 8�Koc � o*Nqw �Kmn&mtN�, �

8o* ���, �+k *vqw �+k c*q- � �*                                                               (27) 

 

i) Região superaquecida 
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Integrando as equações de balanço para a região dada e aplicando a regra de Leibnitz, 

obtém-se: 

 

- Balanço de massa:  

 

8 x ��, 9 �m
mn&mt :j � �Koc � o*N �Kmn&mtN�, y � +k *v �+k �7,             (28) 

 

- Balanço de energia: 

 

8 x ��, 9 �qm
mn&mt :j � �Koc � o*Nqw �Kmn&mtN�, � ov ���,y � +k �7,q�7, �

+k *vqw � �v                                                                                                                    (29) 

 

Admitindo p e T como variáveis de estado, os valores médios das temperaturas nas 

regiões sub-resfriada e superaquecida são definidas como sendo: 

 

                                	Lc � R#z&R'({
*                                                              (30) 

 

                                         Lv � R%|{&R'({
*                                                             (31) 

 

 

Em que: 

 

z ≡ cota (m); 

ρ ≡ massa específica do fluido (kg/m3); 

+k =≡ taxa de massa na entrada da região sub-resfriada (kg/s); 

+k c*≡ taxa de massa na entrada da região bifásica (kg/s); 

+k *v≡ taxa de massa na entrada da região superaquecida (kg/s); 

+k �7,≡ taxa de massa na saída da região superaquecida (kg/s); 

q= ≡ entalpia específica do fluido na entrada da região sub-resfriada (kJ/kg); 
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q- ≡ entalpia específica do fluido na entrada da região bifásica (kJ/kg); 

qw ≡ entalpia específica do fluido na entrada da região superaquecida (kJ/kg); 

q�7, ≡ entalpia específica do fluido na saída da região superaquecida (kJ/kg); 

p ≡ pressão no lado secundário (MPa); 

�c ≡ potência térmica trocada na região sub-resfriada (kW); 

�* ≡ potência térmica trocada na região bifásica (kW); 

�v ≡ potência térmica trocada na região superaquecida (kW); 

A	≡ área da secção reta da taxa de fluxo no secundário do gerador de vapor (m2); 

L= ≡ temperatura do feedwater (entrada da região subresfriada) (°C); 

L�7, ≡ temperatura na saída do gerador de vapor (saída da região superaquecida) (°C); 

L��, ≡ temperatura de saturação (°C). 

 

j) Secundário do gerador de vapor – equações modificadas 

 

Rearranjando as equações anteriores do balanço de massa e energia para as 3 regiões 

do gerador de vapor com relação às variáveis de estado p,	L�7,,	L1, L2 e L3, as equações do 

modelo tornam-se: 

 

                �cc
�mn
�, ��c*oc ���, ��cvoc �R#z�, � +k = �+k c*                    (32) 

 

    �*c
�mn
�, ��**oc ���, ��*voc �R#z�, � +k =q= �+k c*q- ��-        (33) 

 

�vc
�mn
�, ��v*

�mt
�, ��vvo* ���, � +k c* �+k *v     (34) 

 

�`c
�mn
�, ��`*

�mt
�, ��`vo* ���, � �* �+k c*q- �+k *vqw         (35) 
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��c
�mn
�, ���*

�mt
�, ���vKo � oc � o*N ���, ���`Ko � oc �

o*N �R%|{�, � +k *v �+k �7,              (36) 

 

��c
�mn
�, ���*

�mt
�, ���vKo � oc � o*N ���, ���`Ko � oc �

o*N �R%|{�, � �v �+k *vqw �+k �7,q�7,          (37) 

 

Os coeficientes M nas equações dependem das variáveis p, T, e da área da seção reta A do 

feixe de tubos: 

 

�cc � 8��KLc, 
N � �-�       (38) 

 

        �c* � 8 xgiKRn,�Ng� � c
*
giKRn,�N
gRn

�R'({
�� y                      (39) 

 

  �cv � 8 xc* giKRn,�NgRn y      (40) 

 

�*c � 8�qKLc, 
N�KLc, 
N � q-�-�                    (41) 

 

�** � 8 �qKLc, 
N xgiKRn,�Ng� � c
*
giKRn,�N
gRn

�R'({
�� y � �KLc, 
N xgpKRn,�Ng� �

c
*
gpKRn,�N
gRn

�R'({
�� y � 1�            (42) 

 

�*v � 8 �c* xqKLc, 
N giKRn,�NgRn � �KLc, 
N gpKRn,�NgRn y�    (43) 

 

                  �vc � 8K�- � �wN                               (44) 
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  �v* � 8K�- � �wNK1 � �̅N                     (45) 

 

         �vv � 8 >gi�g� �̅ � K1 � �̅N
giS
g� B       (46) 

 

   �`c � 8K�-q- � �wqwN           (47) 

 

   �`* � 8�K1 � �̅NKq-�- � qw�wN�                      (48) 

 

�`v � 8 x>qw gi�g� � �w
gp�
g� B �̅ � >qw

giS
g� � �-

gp�
g� B K1 � �̅N � 1y  (49) 

 

��c � 8��w � �KLv, 
N�       (50) 

 

 ��* � 8��w � �KLv, 
N�         (51) 

 

 ��v � 8 xgiKR�,�Ng� � c
*
giKR�,�N
gR�

�R'({
�� y     (52) 

 

     ��` � 8 xc* giKR�,�NgR� y         (53) 

 

   ��c � 8�qw�w � �KLv, 
NqKLv, 
N�        (54) 

 

   ��* � 8�qw�w � �KLv, 
NqKLv, 
N�                   (55) 

 

��v � 8 �qKLv, 
N xgiKR�,�Ng� � c
*
giKR�,�N
gR�

�R'({
�� y � 	�KLv, 
N xgpKR�,�Ng� �

c
*
gpKR�,�N
gR�

�R'({
�� y � 1�           (56) 
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    ��` � 8 �c* xqKLv, 
N giKR�,�NgR� � �KLv, 
N gp	R�,��gR� y�     (57) 

 

Em que �̅ é a fração de vazio média, podendo ser calculada pela equação: 

 

�̅ � K1 � �N x1 � ��C >1 � c
�By                             (58) 

 

Sendo δ definido por  

 

� � i�
iS?i�         (59) 

 

Em que: 

 

�- ≡ massa específica do líquido saturado (kg/m3); 

�w ≡ massa específica do vapor saturado (kg/m3). 
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ANEXO B – EQUAÇÕES PARA O MODELO TERMOIDRÁULICO E 

TERMODINÂMICO DO CÓDIGO MODPRESS 

 

No IRIS, um dos componentes fundamentais é o pressurizador, que é responsável pelo 

controle da pressão dentro do vaso. O estudo das variáveis envolvidas no sistema é de grande 

valia para assegurar o bom funcionamento do reator. 

O código MODPRESS, elaborado com base no pressurizador NEPTUNUS (Figura 

19), é fundamentado em um modelo matemático apoiado nas equações de conservação de 

massa e da energia para cada fase separadamente em desequilíbrio termodinâmico (COSTA, 

2010). 

Para conservação de massa, 

 

                                               
���Z
�, � 	Σ+\k � Σ+�k                   (60) 

 

e para a conservação de energia, 

 

                                     
���Zp�Z

�, � Ukw. � �w. �W�, � Σ+k \�q\� � Σ+k ��q��	               (61) 

 

Sendo: 

 

+w.  ≡ massa volume de controle (kg); 

+k \  ≡ taxa de massa que entra no volume de controle (kg/s);  

+k �  ≡ taxa de massa que sai do volume de controle (kg/s); 

qw.  ≡ entalpia específica do volume de controle (kJ/kg); 

qk \  ≡ entalpia específica de entrada no volume de controle (kJ/kg); 

qk �  ≡ entalpia específica de saída no volume de controle (kJ/kg); 

Ukw.  ≡ taxa instantânea de calor no volume de controle (W); 

V ≡ volume do pressurizador (m3); 

t ≡ tempo (s); 

P ≡ pressão no pressurizador (MPa); 
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O modelo matemático que rege o comportamento fluidodinâmico do pressurizador 

resulta em 5 equações básicas. São elas: 

 

                        � �t
�tt

�W
�, �* �

c
�t

��t
�, �

�t
�tt

�pt
�, �* � �* � 0                          (62) 

 

          � K��Z?�n?�tN
��t

	�W�, �v �
c
��

��t
�, �

K��Z?�n?�tN
��t

�p�
�, �v � �v � 0      (63) 

 

                             ��c �W�, �
�pn
�, �

�n
�n
qc�c � �n

�n
	Ukc= � �c� � 0                 (64) 

 

                     ��* �W�, �
�pt
�, �

�t
�t
q*�* � �t

�t
	Uk*= � �*� � 0                 (65) 

 

               ��v �W�, �
�p�
�, �

��
K��Z?�n?�tN

qv�v � ��
K��?�tN

	Ukv= � �v� � 0  (66) 

 

Em que: 

 

a)	� – representa a vazão de massa em cada região (i = 1, 2, 3), dado por: 

 

�c � +k ��* �+k .� �+k ,       (67) 

 

�* � +k c* �+k ��c �+k .� �+k , �+k ��*        (68) 

 

�v � +k ��* �+k .� �+k ,       (69) 

 

b) Ukc= – representa o fluxo líquido de calor em cada região, dado por: 

 

    Ukc= � D��� � �5-          (70) 
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   Uk*= � K1 � DcN��� � �5* � �,      (71) 

 

     Ukv= � ��5v                              (72) 

 

c) Ri – representa o somatório das energias devidas às vazões de massa no volume de controle 

i, definido por: 

 

�c � +k �7q�7 �+k c*qc* �+k ��nq�      (73) 

 

     �* � +k .�qI �+k c*qc* �+k ��nq� �+k ,q� �+k ��tq�         (74) 

 

�v � �+k .�qI �+k ,q� �+k ��tq�     (75) 

 

Sendo que, � 	representa a derivada do volume específico do fluido em um volume de 

controle i em relação à entalpia específica, e � representa a derivada do volume específico 

em um volume de controle i em relação à pressão. 

Pode-se escrever as equações (15) à (19) da seguinte forma: 

 

J �
�, � � 8� � � � 0       (76) 

 

ou  

 

    
�
�, � � J

?c8� � J?c� � 0      (77) 

 

E, utilizando o método de diferenças finitas, tem-se: 

 

     
�z�n?�z

�, � �J?cK8� � �N       (78) 

 

  �=&c � �= � ∆;J?cK8� � �N                          (79) 



69 

 

Em que: 

 

α – representação matricial dos componentes das derivadas temporais de y. 

 

α = 

¡¢
¢¢
¢¢
£ � �t

�tt
�*  c

�t       0
� 	��?�t�

�t�
�v � c

��       0
        � �t

�tt
�* 0

 0 � 	��?�t�
�t�

�v
  ��c                0          1
  ��*                0          0
  ��v                0          0

0                   0
1                   0
0                   1 ¤¥

¥¥
¥¥
¦
 

 

y – vetor das variáveis dependentes 

 

y = 

¡¢
¢¢
£ 

�*qcq*qv¤¥

¥¥
¦
 

A – matriz diagonal 

 

A = x0, 0, �n
�n �c, �t

�t �*, ��
��?�t �v y   

 

b – vetor coluna 

 

b = 

¡¢
¢¢
¢¢
£ ��*��v

� �n
�n 	Ukc= � �c�

� �t
�t 	Uk*= � �*�

� ��
��?�t 	Ukv= � �v�¤¥

¥¥
¥¥
¦
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Assim, através da combinação de processos de fluxos do pressurizador NEPTUNUS 

indicados na Figura 18, de hipóteses simplificadoras, além dos princípios de conservação de 

massa (equação da continuidade) e da energia (1ª Lei da termodinâmica), é definido o sistema 

direto (SILVA, 2008).  

Com a hipótese em menção e, juntamente com uma linguagem computacional 

apropriada, obtém-se a solução numérica do sistema direto, definindo assim, o modelo 

matemático do pressurizador. 

 

 

 

Figura 18: Pressurizador NEPTUNUS 
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ANEXO C – PARÂMETROS NEUTRÔNICOS E TERMOIDRÁULICOS 

EMPREGADOS NA INICIALIZAÇÃO DO MODIACOPLA 

 

Nas tabelas abaixo, seguem listados os parâmetros de inicialização do código 

MODIACOPLA: 
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APÊNDICE – ENTRADA E SAÍDA DE DADOS DO CÓDIGO 

MODPRESS APÓS ACOPLAMENTO 

 

As linhas de comando abaixo representam a nova forma de entrada e saída de dados na 

modpressfunction. 

 

- Entrada de dados 

 

function [out]=modpressfunction(in)  
% 
%function [out,V2,L2,L3,SR2a,V3,L3drop,A3eff,SR3,Vm etR3] = 
superfunction(in,tsph,time,wsurge,Tsurge,hf,vf,cond ,F,G,x,T,v,SR1a,SR1b,SR2
a,SR2b,SR3,qaq0,qaqant,pset,ponbu1,poffbu1,ponbu2,p offbu2,qpitot,qbu1,qbu2,
tant,desvint,dprelant,setbu1,setbu2)  
%   Pressurizer Simulation model                    
%   As modified on Feb 18 2005. A cleanup and some modifications were made  
%   Mass conservation eqs. are solved separatadely to determine M1, M2 & M3  
%   Specific volumes vi's are now caculated from Mi 's and Vi's and inputed  
%   on the original equation set  
% 
% 
%ESSE CÓDIGO É BASEADO NO MÉTODO NUMÉRICO DE EULER APLICADO À EQUAÇÃO 
%DIFERENCIAL DO MODELO SIMPLIFICADO ESTRUTURADO NA PLATAFORMA DO MATLAB 
% 
% 
%   Characteristics  
%   3 regions: 1 with fixed  boundaries and  
%              2 with a movable boundary in between ;  
% 
%   Usual variable names     
%   M - mass of a region;     u - internal energy;  
%   w - mass flow;            Q - heat go into a co ntrol volume;  
%   h - enthalpy;             V - volume of a regio n;  
%   T - temperature;          v - specific volume        
%   p - pressure;  
%   q - heat being exchanged at a region boundary.  
% 
%   Usual subscript names  
%   sp - spray;               cb - bulk condensatio n (rainout);  
%   sa - safety valves;       rb - bulk region boil ing;  
%   su - surto;               cs - condensation via  spray;  
%   su - surto;               cw - condensation on the wall;  
%   sr - suction from the pumps (not considered in the presssent model);  
%   it - steam-liquid interface net exchange  
%        (evaporation or condensation, positive sig n if condensation);  
% 
%   Units in the SI system unless when specified  
% 
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% ************************************************* *********************    
%   Global block  
global  DR2 R2 R3 Hcyl A2 tcyl tsph Htaped Vhemisph Vcyl % input areasvols  
global  L3 SR2a V2 V3 L3drop A3eff SR3 VmetR3 % output areasvols  
global  DR2 R2 R3 Hcyl A2 tcyl tsph Htaped Vhemisph Vcyl V 2 %input areasvolt  
global  L2 L3 SR2a V3 L3drop A3eff SR3 VmetR3 % output areasvolt  
global  time wsurge Tsurge           
global  hf hg hfg vf vg vfg cond F G x T % for functions compose1 & wrb  
global  SR1a SR1b SR2a SR2b SR3  
global  qaq0 qaqant pset ponbu1 poffbu1 ponbu2 poffbu2 qpi tot qbu1 qbu2 tant 
desvint dprelant setbu1 setbu2  
%      above is needed for function qaqnm  
% 
%BLOCO GLOBAIS PARA ACOPLAMENTO JUSSIÊ SOARES 
global  wsu Tsu tclock h1                 
% 
% 
wsu = in(1);      %A VIR DO SIMULINK  
TsuC = in(2);     %A SEREM INJETADOS PELO SIMULINK"  09/02/2010  
tclock = in(3);  
% ************************************************* *********************  
% ************************************************* *********************  
 

- Saída de dados 
 

Mtot = M1+M2+M3;  
Htot = M1*h1+M2*h2+M3*h3;  
Intwsu = Intwsu+delt*(wsuant+wsu)/2;  
Intwhsu = Intwhsu+delt*(whsuant+wsu*hsu)/2;  
Intqt = Intqt+delt*(qtk+qtk1)/2;  
IntVdp = IntVdp+Vt*(p-pant);  
%   Check deviation  
Mtotreal = Mtot0+Intwsu;  
Htotreal = Htot0+Intwhsu+Intqt+IntVdp;  
desvM = Mtot-Mtotreal;  
devrelM = desvM/Mtotreal;  
devrelH = (Htot-Htotreal)/Htotreal;  
Mtothist(k) = Mtot;  
Mtotrealhist(k) = Mtotreal;  
devrelMhist(k) = devrelM;  
devrelHhist(k) = devrelH;  
% 
% 
%BLOCO DE SAÍDAS "out" PARA ANÁLISE JUSSIÊ SOARES D EN-UFPE 2011  
out(1)=p;  
%   Output preparations  
% 
%LINHAS INATIVADAS POIS A SAÍDA SERÁ NO AMBIENTE SI MULINK. JUSSIÊ                
%DEN-UFPE 04/04/2011  
% 
% 
%z1 = [thist;phist;Lmhist;wsuhist;qaqhist];   
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%fid1 = fopen('FW_Transientz1m.txt','w');    
%fprintf(fid1,'%15.7e %15.7e %15.7e %15.7e %15.7e\n ',z1);  
%fclose(fid1);  
%z2 = [thist;O1hist;O2hist;O3hist];  
%fid2 = fopen('FW_Transientz2m.txt','w');  
%fprintf(fid2,'%15.7e %15.7e %15.7e %15.7e\n',z2);  
%fclose(fid2);  
%z3 = [thist;Rwh1hist;Rwh2hist;Rwh3hist];  
%fid3 = fopen('FW_Transientz3m.txt','w');  
%fprintf(fid3,'%15.7e %15.7e %15.7e %15.7e\n',z3);  
%fclose(fid3);  
%z4 = [thist;Q1inhist;Q2inhist;Q3inhist];  
%fid4 = fopen('FW_Transientz4m.txt','w');  
%fprintf(fid4,'%15.7e %15.7e %15.7e %15.7e\n',z4);  
%fclose(fid4);  
%z5 = [thist;Mtothist;Mtotrealhist;devrelMhist;devr elHhist];  
%fid5 = fopen('FW_Transientz5m.txt','w');  
%fprintf(fid5,'%15.7e %15.7e %15.7e %15.7e %15.7e\n ',z5);  
%fclose(fid5);  
%plot(phist,tim)  
%plot(phist,wsuhist,'o')  
%plot(tim,wsuhist)  
%plot(thist,phist)  
%plot(thist,wsuhist)  %depois alterar 01/02/2011 ju ssiê soares  
%title(' Pressure hystory ')  
%subplot(2,1,2), plotyy(thist,devrelMhist,thist,dev relHhist)  
%title(' Numerical dispersion of Mass and Energy ')  
%semilogx(thist,phist)  
%axis([10 500 15.2 15.7])  
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